
TRADIČNÍ VYSTAVOVATELÉ
O ZRUŠENÉM VELETRHU

B2A
Petr Kubíček,
výkonný ředitel

Zabýváme se digitalizací a snažíme se
obohacovat každodenní život výrob-
ních operátorů, kontrolorů, mistrů,
skladníků, údržbářů. Každoročně zvyšu-
jeme funkcionalitu našich aplikací a
letos jsme chtěli ukázat pokrok v oblas-
ti modulu naměřených hodnot, v oblas-
ti interaktivních návodek a významnou
novinkou je aplikace pro digitalizaci
nevýrobních procesů ve výrobních fir-
mách, kterou nazýváme TaskMan. Jsme
zvyklí hledat cesty, proto jsme začali
oslovovat zákazníky přes jiné kanály –
jsme s nimi v kontaktu přes virtuální
prostředí. Už se těšíme na živá setkání,
která jsou nenahraditelná.

DMG MORI
Martina Vršecká,
obchodní oddělení

Plánovali jsme ukázat naše stroje mezi
dodavateli obráběcích center. Než jsme
se rozhodli, co budeme prezentovat,
byla akce zrušena. Naše firma vnímá
výstavu zejména z reprezentativního
a obchodního hlediska – nemůžeme teď
prezentovat naši firmu a novinky a zne-
možnilo nám to setkat se s obchodními
partnery. Vzhledem k tomu, že už máme
složené zálohy, plánujeme účast na MSV
příští rok.

RAVEO
Radek Kaňkovský,
jednatel

Připravovali jsme komplexní prezentaci
elektropohonů pro průmyslové i civilní vyu-
žití včetně kolaborativních robotů, které
budou více a více integrovány do všech
uzlů výroby. Veletrh je především příjem-
né setkání s našimi zákazníky i obchodními
partnery. Zrušení pro nás znamená, že jim
nemůžeme prezentovat naše novinky a
vize. Dnes se vše nese na vlně online, ale
jsem si jistý, že osobní kontakt je stále nej-
lepší možné řešení, jak se potkat s obchod-
ními partnery. Osobní kontakt, který při
střetu se zákazníky preferujeme, se ale
v poslední době komplikuje. Pevně věřím,
že současný stav brzy vyvře a všichni se
vrátíme k normálu, abychom se mohli napl-
no věnovat práci. Tou totiž vznikají nejen
finanční hodnoty. Strojírenský veletrh je
pro nás stále důležitý a pevně věříme, že
příští rok se už konat bude.

Z CELÉHO SVĚTA MSV SE HOJNĚ ÚČASTNÍ I FIRMY Z DALEKÝCH ZEMÍ. V ROCE 2017 BYLA
PARTNERSKOU ZEMÍ CELÉHO VELETRHU INDIE, LETOS TO MĚLO BÝT RUSKO.
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> „Každoročně se účastníme mnoha even-
tů, ať už se jedná o veletrhy, výstavy,
nebo konference, a také eventy organizu-
jeme, a to jak pro širokou, tak pro odbor-
nou veřejnost a zákazníky. Vnímáme to
jako důležitou součást komunikace
a možnost prezentovat nejnovější tren-
dy, novinky, služby a řešení, které přiná-
šejí přidanou hodnotu našim zákazní-
kům i celé společnosti. Nicméně zdraví
a bezpečnost našich zaměstnanců, zákaz-
níků a partnerů je pro nás trvale nejvyšší
prioritou, a proto plně podporujeme pře-
sunutí těchto eventů do online prostředí.
Zde také plánujeme v nadcházejícím
období hned několik akcí pro odbornou
veřejnost a představení novinek pro
zákazníky,“ uvedla za společnost ABB
Markéta Brázdová, která má na starosti
komunikaci.

VELETRHY MOHOU POMOCI
NASTARTOVAT EKONOMIKU
O konání průmyslových veletrhů usilova-
la ještě na jaře také Konfederace zaměst-
navatelských a podnikatelských svazů.
Svaz totiž považuje otevření veletrhů za
klíčové pro restart průmyslu a ekonomi-
ky. Profitovat by mohl také byznys
v odvětví hotelů a restaurací a dalších
souvisejících služeb. Strojírenský veletrh
je důležitý také pro studenty, kteří si
mohou prohlédnout expozice mnoha
firem, podívat se, jaké jsou novinky ve
strojírenství, a především si udělat před-
stavu o tom, kam mohou vést jejich cesty
coby absolventů.

„Veletrhy a přidružené akce mají
prostě potenciál podpořit klíčové prvky
české ekonomiky, mezi něž patří inovace
a digitalizace výroby v rámci Průmyslu
4.0. Od zahraničních společností může-
me získat mnoho cenných zkušeností.

Důležitá je iniciativa také z hlediska
networkingu a podpory nových ekono-
mických aktivit. Na expa je vázána také
řada dalších odvětví, včetně turistického
průmyslu, hotelů, restaurací a souvisejí-
cích služeb. Čím dříve dojde k obnovení,
tím snáz se tuzemská ekonomika může
vzpamatovat z doznívajících dopadů
karanténních opatření,“ myslí si prezi-
dent Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Podle svazu mohly právě veletrhy čes-
kým byznysům pomoci neztratit kontakt
se světovou špičkou. „Nezbytné ale samo-
zřejmě budou také pro stimulaci ekono-
miky a zvýšení produktivity. V neposled-
ní řadě se veletrhy stanou významným
místem pro setkání českých výrobců
a dodavatelů z malých a středních podni-
ků se zahraničními partnery, bankami,
komorami, institucemi, zástupci minis-
terstev a příslušnými partnery ze zahrani-
čí. Mezi ty klíčové patří právě Mezinárod-
ní strojírenský veletrh v Brně,“ shoduje
se vedení Konfederace zaměstnavatel-
ských a podnikatelských svazů.

Původně požadovali po vládě, aby
k znovuotevření veletrhů došlo do konce
června. Stejné přání měl také Svaz prů-
myslu a dopravy, jehož zástupci se každý
rok MSV účastní.

„Byl by to skvělý signál, že naše firmy
koronavirovou krizi ustály a nadechují
se k nové expanzi. Těšil jsem se, že by
byl veletrh zase o něco více posunutý
směrem k digitalizaci a Průmyslu 4.0,“
napsal prezident prezident Svazu prů-
myslu a dopravy Jaroslav Hanák, když se
dozvěděl, že strojírenský veletrh je defini-
tivně zrušený. Veletrhy Brno totiž již
nechtěly vyčkávat, což se nakonec za
současné situace ukázalo jako rozumný
krok.
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